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PENNING VÄSKOR FRÅN VIKINGATIDEN 
AV 

ERIK SÖRLING 

V
id den bearbetning av de i Statens Historiska Museum se
dan mer än 50 år tillbaka förvarade gravfynden från 
Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö, som under de 
senaste åren företagits av docenten Holger Arbman, har det 

förut svåröverskådliga materialet blivit på ett helt nytt sätt tillgäng
ligt för forskningen. Under uppordningsarbetets gång ha de av Stolpe 
med överlägsen skicklighet och noggrannhet gjorda uppinätningsrit-
ningarna varit till ovärderlig nytta. Man har på dessa ritningar i 
minsta detalj kunnat studera och fastställa de olika föremålens läge 
i förhållande till varandra, vilket bland annat också möjliggjort, att 
en del på andra platser funna, svårförstådda föremål eller delar av 
sådana numera med säkerhet kunna tydas och förklaras. 

En grupp dylika föremål äro smala ornerade bronsribbor och be
slag, av vilka flera sedan lång tid tillbaka äro förvarade i museets 
samlingar. Tack vare uppordningen av Björkömalerialet har man nu 
med bestämdhet kunnat fastslå, att sådana ribbor och beslag tillhört 
föremål, om vilka vi hittills känt. så gott som ingenting, nämligen 
portmonnäer eller rättare sagt små peiiningväskor.1 Från Björkö 
känna vi nu ett par sådana, nämligen en i vardera av kammargra-
varna 949 och 958. samt dessutom små rester av dylika föremål i flera 
andra gravar. 

Den penniiigväska, som i detta sammanhang mest tilldrager sig vår 
uppmärksamhet, är funnen i kammargrav 949. Här föreligga nämli
gen ribbor och beslag, identiskt lika sådana, som påträffats på 
andra platser i vårt land. Den har också tre små knappar att slänga 
med samt är försedd med en harring, allt av brons. När därtill 

1 Jag använder ordet penningväska, emedan föremålet burits hängande 
i en bärrem. 
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kommer, att väskan vid anträffandet innehöll ett och ett halvt ara
biskt silvermynt, behöva vi ej dra i tvivelsraål, att den verkligen varit 
en penningväska. Nämnda väska är den mest fullständiga vi känna 
av denna typ. Vi kunna med hjälp av den omsorgsfullt gjorda upp
mätningsritningen2 få en i det närmaste tillförlitlig föreställning om 
huru beslagen på en sådan ha varit anbragta. (Eig. 1.) 

Hur har nu ovannämnda väska varit konstruerad och vad har den 
varit gjord av? Det är frågor, som givetvis ej i detalj med bestämdhet 
kunna besvaras. Men vi kunna dock med största sannolikhet utgå 
ifrån, att den varit tillverkad av skinn med kvarsittande hår, emedan 
små rester av sådana ännu finnas kvar på och emellan bronsrib-
borna. Av hårens utseende att döma torde de ha tillhört ett 
mindre däggdjur, exempelvis ekorre. Att hår kunnat bevaras un
der så lång tid är ej ovanligt; jag tänker bland annat på den stora 
hårlocken, som påträffades i gravhögen Skopinntull på Adelsö.3 Som 
vi skola se, har en peniiiiigväska från kammargrav 819 däremot varit 
gjord av läder och dess framsida, d. v. s. locket, består av tunn 
bronsplåt. 

Väskan från kammargrav 949 har runt kanterna varit skodd med 
dubbla, över varandra liggande, f! mm breda bronsribbor, vilka sins
emellan varit sammannitade genom skinnet med 6 mm långa brons
nitar. Den övre ribban är ornerad med längs densamma parallellt 
löpande smala åsar; den undre är oornerad. En bit nedanför över
kanten äro bronsribborna avsmalnande och böjda till två öglor, en 
på var sida om densamma, avsedda att fästa bärremmen i. Strax 
nedanför öglorna samt gående från väskans ena sida till den andra 
har ett tunt, 1,2 cm brett bronsband varit fastnitat. Detta har sannolikt 
även utgjort stöd åt de runt kanterna löpande relativt smala brons-
ribborna. Bandet är något utåtböjt och försett med parvis längs 
båda långsidorna gående parallella linjer. Väskan har burits i en 
ring av c:a 2,9 cm diam., från vilken troligen smala remmar lett ned 
till väskans båda öglor. De tre knapparna äro av massiv brons, 1,3 
cm långa, var och en har ett runt huvud av 0,9 cm diam. kring vilket 
löper en djup rand; från huvudets mittpunkt gå likadana ränder strål-

8 A. G e i j e r , Birka III, Die Textilfunde aus den Gräbern, Taf. 40, 
fig. 4. 

3 H. R y d h , i Studier tillägnade Oscar Almgren 1919; Rig 1919 s. 238 
samt Förhistoriska undersökningar på Adelsö. Sthlm 1936, s. 113. 
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formigt mot kanten. Knapparna ha använls lill igcnknäppniiig av 
väskan, varvid det från ryggsidan övervikta skinnet som varit försett 
ined hål för knapparna, utgjort locket. (Fig. 2.) Naturligtvis kan 
man även tänka sig, att locket varit längre och avslutats i en snibb. 

nr, 

Pig. 1 (t. v.) och 2. s/3-

som nedstuckits innanför bronsbandet. Men det synes mig i detta 
fall ej ha varit nödvändigt. Jfr rekonstruktionen av Hilleväskan. 
(Fig. 5.) 

De väskbeslag, som mest likna de ovan beskrivna Björköbeslageu, 
äro de, som hittats ute på en åker i Austers, Hangvar sn, på Gotland. 
En bonde hade plöjt sönder en eller möjligen två gravar och insänt 
det därvid påträffade gravgodset till Statens Historiska Museum 
(Inv. 2309). Bland dessa fynd ingingo även delar av beslag till en 
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penningväska (fig. 3), samt bitar av ett flätat silverband, även dessa 
troligen tillhörande väskan (se nedan). I kantbeslagen sutto rester 
kvar av det breda bronsbandet. Detta samt kantribborna äro ornerade 
med åsar som på Björköväskan. Nitarnas längd varierar mellan 5 och 
fi mm. Denna väska saknar emellertid knappar och bärring, i varje 

Fig. 3. Va 

fall voro inga sådana tillvaratagna, och troligt är, att stängnings
anordningen varit lik den här nedan beskrivna Hilleväskans. 

Ett väskbeslag, som även det liknar de ovan beskrivna, är det av 
A. Enqvist vid Norra Åbyggeby, Hille sn, i Gästrikland funna 
(Inv. S. H. M. 18780: 2).4 Enqvist påträffade tvenne brandgravar, som 
under odlingsarbete blivit svårt skadade; grav 1 var i det närmaste 
helt borttagen. Därunder hade arbetarna tillvaratagit en del före
mål, varav särskilt »4 fragment av ett bronsbeslag, platt, ring-
format, översidan ornerad med en pärlstav begränsad av en inristad 
fåra på vardera sidan» i detta sammanhang äro av stort intresse. I 
grav 2, även den mycket skadad, hade Enqvist i den ännu orörda 

4 A. E n q v i s t , Nya fynd och undersökningar i Gästrikland i Medde
landen av Gästriklands Kulturhistoriska förening 1928. 



P E N N I N G V A S K I) R F R Ä N V I K I N G A T I D E N 49 

delen av graven påträffat »elt bronsbeslag bestående av två platta, 
genom små nitar förenade tenar av vilka den ena på ett ställe tunnar 
av och bli vi I trind samt uppsvängd till en rund ögla», avbildat i ovan 
a. a., sid. 15, fig. 13. I samma grav påträffade han också ett »brons
beslag, tunt bandformigt längs långsidorna ornerat med dubbla lin-

Fig. 4. Va

jer». Som bronsbeslagen i de båda gravarna otvivelaktigt höra ihop, 

är det tydligt, att hittaren sammanblandat fynden från dessa, och 

eftersom de av Enqvist funna bronsbeslagen påträffats av honom 

själv i den orubbade hälften av grav 2, är det uppenbart, att de av 

arbetarna tillvaratagna beslagen ursprungligen legat i denna grav. 

De båda gravarna daterar Enqvist till 900-talets mitt. 
På fig. 4 äro de enligt Enqvist i grav 2 funna beslagen utmärkta 

med en tvåa. Bilden visar tydligt, att beslagresterna ur de två gra
varna hört ihop. Det breda bronsbeslaget är 1,8 cm brett, ganska 
tiinl och försett med nithål i vardera kortändan samt ornerat med 
tvenne parallellt med långsidorna parvis gående åsar. Bandet är av
brutet, fragmentariskt samt något hopböjt. De äro till formen 
fullständigt lika Björköbeslagen, endast något bredare och klum
pigare än dessa samt försedda med ett pärlstavsornament och små 

4 — Fornvännen 1939. 
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fina hack på båda sidor om detsamma. Nitarna, som samman
hålla de båda ribborna, äro fi,5—8 min langa. Däremot saknar 
man på Hilloväskan harring samt knappar för väskans igenknäp
pande. Det ligger därför nära till bands att tro, att vid stäng
ning av on sådan väska locksnibben blivit nedstoppad mellan brons-

Ftg. 5. Va

llandet och skinnet, m. a. o. under bronsbandet. (Fig. 5.) Emedan gra
ven var en brandgrav, funnos givetvis inga spår efter läder eller 
skinn. j t i l i 

En bit av ännu ett beslag till penningväska av nu beskriven typ 
finnes förvarad i Statens Historiska Museum. (Fig. 6.) Tyvärr sak
nar fragmentet inventarienummer, men på en vidliggande lapp står 
skrivet, att det troligen är funnet i Skåne. Detta beslag skiljer sig 
från de övriga därigenom, att den undre ribban är av järn, medan 
denna eljest brukar vara av brons. Bronsribban är på det ovanför 
öglan tillplattade partiet ornerad med längs ribban gående djupare 
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linjer samt snett över dessa, inristade finare sådana. Nedanför öglan 
är ribban längs mitten dekorerad med ett vackert pärlstavsmönster. 
\ i larna, som sammanhålla de båda ribborna, äro 6 mm långa. Besla
get visar spår av eld. 

På Björkö har Stolpe i kammargravarna 819 och 958 funnit ytter
ligare två penningväskor, som i detta sammanhang äro av mycket 

Fig. 6. Va- Fig. 7. Va-

stort intresse och därför böra omnämnas. Väskan i grav 958 (fig. 7), 
är till huvudform och konstruktion lik de förut beskrivna, men skil
jer sig dock i detalj avsevärt från dessa. Vad som i första hand måste 
anses vara synnerligen anmärkningsvärt är, att den smala bronsrib-
li.in. som går runt väskans kanter, är enkel och ej dubbel som på alla 
de hittills beskrivna väskorna. För att kunna nita fast bronsribborna 
vid lädret måste, då den undre bronsribban saknas, varje nit ha varit 
försedd med en nitbricka, ehuru spår av sådana icke äro iakttagna. 
Om så nu är fallet, måste väskans fram- och baksida ha varit hop
sydda runt kanterna för att hindra innehållet i väskan att falla ut. 

Kantribborna äro 6 mm breda samt svagt åsade och ornerade med 
ett längsgående band av små instämplade trianglar. Dessa sitta på var 
sin sida om åsen med spetsarna riktade mot varandra. Kantribborna 
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avslutas vid öglorna i form av ett ormhuvud, av vilka blott det ena 
är i behåll. Nitarna, som ursprungligen ha varit sju till antalet, äro 
9 mm långa. I motsats till de övriga har den närmast ormhuvudet sit
tande niten kullrigt huvud. 

Det 16 mm breda, tunna bronsbandet, som vid väskans mynnings
kant förenar de båda öglorna med varandra, är ornerat med utmed 
långsidorna gående dubbla rader av från baksidan uppdrivna små 
bucklor. Mitt på bandet sitta fyra stjärnliknande ornament av lika
dana små bucklor. Beslaget är något utåtböjt. Intill bronsbandets 
nedre kant vid väskans mynning har Stolpe på gravplanen ritat ett 
band och på ritningen gjort följande anteckning »bronsbeslag till en 
pung med ett kort flätadt. silfverband», en snörmakeribård. Den 
ifrågavarande bården är nu tyvärr förkommen. Hur den varit fästad 
vid bronsbandet eller väskan är omöjligt att avgöra. 

Vad som också skiljer denna väska från de övriga är, att den på 
framsidan är prydd med en x-formig, ornerad bronsplåt, vars båda 
nedre armar äro fastnitade under kantribban; de båda övre däremot 
sakna nilliål och torde därför ha varit instuckna under kant
ribban intill det breda mynningsbandet, m. a. o. mellan kantribban 
och lädret. Det x-formiga bronsbeslaget är ornerat med samma mön
ster som kantribban och rätt kraftigt utåtböjt. Väskan saknar även 
de från öglorna lill mynningskanten uppåt och snett utåt gående 
platta utskotten. Likaledes saknas bärring och knappar. Stängnings-
anordningen har säkerligen varit som Hilleväskans, d. v. s. locksnib
ben nedstucken innanför bronsbandet. 

Väskan i kammargrav 819 slutligen erinrar till sitt utseende mycket 
om de ovan beskrivna. Själva pungen, av vilken stora delar finnas i 
behåll, är förfärdigad av läder. Runt dess sidor och botten är en 
smal läderremsa faslsydd för att göra pungen så rymlig som möjligt. 
Dennas baksida är längre än framsidan för att kunna böjas ned över 
mynningakanten. Locket, som består av tunn bronsplåt, har medelst 
två vid överkanten på lockets baksida sittande bronsribbor varit last-
nitad vid den förlängda baksidan. Det täcker pungens hela fram
sida, och är sammansatt av två hälfter. (Fig. 8.) Den därigenom 
uppkomna skarven, där de båda plåtarna gå något över varandra 
(se lockets baksida fig. 8 b), d. v. s. lockets vertikala mittlinje, döl-
jes på framsidan av en 5 cm bred bronsribba, vilken i de båda 
iindarna är fästad med små bronsnitar. Runt kanterna på lockets bådo 
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t i 

Fig. 8. Va- b. 

fram- och baksida löpa 4 ram breda bronsribbor. På framsidan äro 
dessa belagda med vitmetall och ornerade med tro längslöpande rän
der, av vilka den mellersta är grövre än do båda andra; baksidans 
ribbor äro däremot oornerade. Ribborna äro fastade med små brons
nitar med kullriga huvuden. På lockets baksida fasthålla dessa också 
det tyg, med vilket denna är överklädd. (Fig. 8 b.) Hela framsidan 
samt. bronsribban, som täcker skarven mellan de båda plåtarna, äro 
ornerade med instämplade, lätt sittande små trianglar. (Fig. 8a.) Loc
kets höjd är 8,9 cm, största bredd 8,5 cm, vid mynningen 7,8 cm. 

Några spår av bäranordningar eller andra antydningar om hur 
väskan burits finnas ej. Men då denna väska är den enda av de här 
beskrivna, som mycket liknar t. ex. den, som är funnen i Bezdéd 
Kmn. Szabolcs (grav 8), Ungern,5 är det mycket troligt, att den burits 
vid bältet,0 på samma eller liknande sätt som de ungerska. Att den, i 
motsats till de övriga på Björkö funna väskorna, låg ungefär mitt i 
graven, torde också kunna tydas som ett bevis på att den burits vid 

Ar-5 N. F e t t i c h , Zur Archaeologie der Qngarischen Landnahmezett, 
chaeologischer Anzeiger, Band XLV 1931, sid. 56, fig. 37. 

* Jfr N. F e t t i c h , o. a. a., sid. 307: »um die Mitte des linken Unter-
armes lag die Tasche», samt sid. 317 (om väskan från Kenezlö, Kom. 
Szabolcs, grav 28): »bei der rechten Hiifte lag das Tasehenbleeh.» 
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bältet. Alldeles uteslutet är det naturligtvis ej, att den förskjutits ur 
sitt ursprungliga läge, då graven rasade igen. För övrigt är väskans 
konstruktion fullständigt lik den som ännu i dag användes; man slår 
helt enkelt upp locket i pungens längdriktning, lutar på den, varvid 
innehållet i väskan faller ut på, lockets med tyg klädda baksida. I 

Fig. 9. »/». 

de övriga kammargravarna från Björkö, vilka innehålla väskor, kan 
man på Stolpes gravplaner däremot se, att de varit fastade på brös
tets vänstra sida och ej vid något bälte.7 

Nu frågar man sig, om dessa, väskor burits av såväl kvinnor som 
män. Gravgodset ger otvivelaktigt vid handen, att de endast burils av 
män. Alla de här nämnda Björkögravarna äro nämligen mansgra
var. Likaledes är graven från Hille sn en mansgrav, eftersom däri 
anträffats vapen. Ävenså är graven från Hangvar sn en mansgrav. 
Alla datera sig till 900-talet. 

Professor B. Nerman påpekar för mig, att år 1930 under gräv
ningarna på det gotländska gravfältet vid Grobin i Lettland anträf
fats två beslag, som till sin form mycket påminna om beslag till en 
penningväska. (Fig. 9.) De äro funna i grav 80 tillsammans med 
bl. a. ett ringspänne,8 en pincett samt några bitar rännformiga beslag 

7 A. G e i j e r , o. a. a., sid. 137 (grav 958). 
8 Avbildat i Jorden ger, 1930, sid. 113, fig. 18. 
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till en svärdsslida, allt av brons. Graven är således en mansgrav. De 
förmodade väskbeslagen äro enkla och ornerade med sex i två kant-
grupper längsgående fina linjer. I beslaget sitta minst tio nitar. Att 
nitarna äro placerade ovanligt tätt är ej enastående,8 men att väskan 
enligt beslagen varit påfallande liten bör framhållas. Vad man också 
bör anse anmärkningsvärt är, att graven, av ringspännet att döma, 
härrör från slutet av 700-talet eller 800-talets början och således 
är betydligt äldre än de övriga med väskbeslag försedda. 

Det är förvånansvärt, huru jämförelsevis sällan fynd av penning
väskor äro gjorda och huru spridda fyndplatserna av dessa ligga i 
vårt land. De flesta väskorna ha anträffats på Björkö, av de övriga 
har man funnit en i Gästrikland, en på Gotland samt, om man får 
anse fynduppgiften riktig, en i Skåne. Att så relativ! mänga väskor 
av i stort sett samma typ anträffats på Björkö kan förklaras därav, 
att den lilla staden i Mälaren på den tiden hade många yrkeskun-
niga hantverkare, för vilka det ej var någon större svårighet alt till
verka sådana väskor. Att de förfärdigats i vårt land och ej äro 
importvara kan man anse fullt säkert, då de allt igenom ha en nor
disk karaktär. För min del skulle jag också vilja tro, att de tre på 
andra, platser funna väskorna äro förfärdigade på Björkö men genom 
handeln ba kommit ut i landet. Ty dessa tre väskor äro till kon
struktion oeh utseende fullständigt lika Björköväskoma. All olika 
personer på vitt skilda platser och alldeles oberoende av varandra 
skulle kunna tillverka väskor med så gott som identiskt samma utse
ende, anser jag vara otänkbart. 

Men under sådana förhållanden gör man sig den frågan: varifrån 
ha Björköborna fått uppslaget att göra dylika väskor? Penningväskan 
lian kammargrav 819 är till sin form och konstruktion påfallande 
lik flera av de i Ungern funna.10 Men Björköväskoma äro, som jag 
redan nämnt, från 9110-talet medan den från Bezdéd däremot enligt 
Fettich11 härrör från »100—150 Jahre nach der ungarischen Laud-
nahine» d. v. s. från 1000-talet. Sannolikast synes i alla fall, att 

• So F e t t i c h , o. a. a., sid. 81, fig. 51:2. 
10 T. J. Arne , Sveriges förbindelser med Östern under vikingatiden, 

Fornvännen 1911, sid. 7, fig. 25. — N. F e 11 i c h, o. a. a., sid. 56, fig. 37. 
11 N. F e t t i c h , o. a. a., sid. 307. Jfr även J. Hampel , Alterthumer des 

Indien Mittelalters in Ungarn. Band I, s. 831—832. 1 registret hänför han 
della fynd till 1000-talet, under fig. 48, s. 56, står däremot >X. Jahrh.». 
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förebilderna för de i Sverige funna väskorna äro att söka öster och 

sydost om vårt land. 

Do här beskrivna väskorna ha säkerligen, då de en gång använts, 

varit utomordentligt vackra. Om vi tänka oss en sådan väska för

färdigad av ett grått vinterskinn av ekorre eller varför inte vit herme

lin kantad med guldglänsande ribbor och beslag av brons, ha r den 

otvivelaktigt utgjort prov på hu ru smakfullt våra förfäder förstodo 

att åt sig tillverka en enkel men ändock i alla avseenden vac

ker sak. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

ERIK SÖRLING: Geldtaschen aus der Wikingerzeit. 
Verf. weist nach, dass ein besonderor Typ von schraalen Bronzespangon 

und Beschlägen, deron Verwendung bisher schwerverständlich gewesen 
ist, nunmehr mit Sicherheit als Zubchör zu kleinen Geldtaschen bczeichnel 
werden känn. Diese Deutung Ist ermöglicht worden dank Hjalmar Stol
pes sehr detaillierlen nnd geschiekt ausgeftihrten Vorraessungszeich-
nungen boi seinen Grabuntersuchungon auf Björkö im Mälarsee 1873— 
1879. Verschiedene dieser Gräber haben derartige Täschchen enthalten, 
die vollständigston Exemplare rllhren aus den Gräbern 949 und 958 sowie 
eines von andorem Typ aus Grab 819 her. 

Dio Tasche in Grab 949 ist aus Fell liergestelll gewesen, das au! der 
Vordor- wie auf dor Rtlckseite um die Kanten herum mit schmalen Bronze-
spången beschlägen war. Die Spången waren auf der Vorderseite durch 
ein broiteres Band vereinigt, gleichfalls aus Bronze. Die Tasche konnte 
mittels drei kloiner Knöpfe aus massiver Bronzo zugoknöpft werden 
und wurdo, allom nach zu arteilen, an einem Riemen hängend getragen, 
der durch einen Bronzering liof (Abb, 1 and Rekonstruktion Abb. 2). 
Den gleichen Typ zeigt aiu-h eine Tasche von Austers, Ksp. Hangvar 
auf Gotland (Abb. 3), sowie eine von Norra Abyggeby, Ksp. Hille in 
Gästrikland (Abb. 1 und Rekonstruktion Abb. 5). Diese heiden haben 
jedoch kcinc Knöpfe, woshalb cs nicht unwahrscheinlich sein diirfte, dass 
ein Verschluss bei ihnen dadnrch erziclt wurde, dass ein Zipfel des 
Folies odör Ledera hinter das breite Bronzeband auf der Vorderseite 
gesteck.t wurde. Ein fragmentarischer Beschlag zu einer weiteren derar-
tigen Tasche wird im Staatlichen Historischen Museum in Stockholm 
aufbewahrt, der Angabe aach wahrscheinlich in Schonen gefunden. Er 
untorscheidet sich von den obengenannten dadnrch, dass die Randspange, 
dio längs der Riickseite der Tasche läuft, aus Eisen 1st. 
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Teilweise änders gestaltet ist die Tasche, die in Grab 958 auf Björkö 
angetroffen worden ist. Sie ist auf der Vorderseite mit einem x-förmigen 
Bronzeblecli versehen, dessen beide untere Arme an der Bandspange fest-
genietet sind, während die beiden iibrigen frei gewesen sind, eingesteckt 
zwischen Randspange und Leder odcr Föll. Die Rilcksoitc scheint keinen 
metallenen Randbeschlag gehabt zu haben. In Kammergrab 819 auf Björkö 
wurde eine kleine Tasche angetroffen, dio jedoch, abweichend von den 
obengenannten, einen Deckel aus Bronzeblecli hatte. Sie erinnert an die 
mohrfach in Ungarn gefundenen Taschen, z. B. an die von dem Gräber
feld in Bezdéd (Grab 8), Kom. Szabolcs. Die Lage der Tasche von Björkö 
ungefähr mitten im Grabe deutet darauf, dass sie gleich der iingarischen 
am Giirtel getragen wordon ist. Aus Stolpes Grabplänen geht hervor, 
dass die iibrigen oben angefiihrton Taschen von Björkö an der linkon 
Seite der Brust befestigt gewesen sind. 

Den Fundzusammonsetzungon nach zu arteilen, riihron die hier behau-
dolten Taschen ausschliesslich aus Mannsgräbcrn hor, dio sämtlich ins 
10. Jahrhundert datiert werden können. Der Umstand, dass dio Tasche von 
Bezdéd in einem dom 11. Jahrhundert angehörigen Grab angetroffen 
worden ist, schliesst jedoch nicht dio Mögliehkeit aus, dass das Vorbild 
fiir dio schwedischen Taschen in Gebieten östlich öder siidöstlich unseres 
I.audes zu suchen ist. Allem Anschein nach sind dio genannten Exemplare 
auf nordischem Gebiet angefertigt, wahrscheinlich eben auf der Insel 
Björkö im Mälarscc, von wo sie dann durch den Handel nach verschiede
nen Orten im Lande gelangt sind. Denn dass Taschen von fast genau 
demselben Ausschen unabhängig voneinandcr an woit abliegonden Orten 
verfertigt wordon sein sollten, muss als undenkbar betrachtet werden. 


